
احلويين : بالنسبة للنهي عن الصالة يف املسجد الذي فيه قرب هل ذلك يشمل أيضًا النهي عن صالة اجلنازة يف 
  ذلك املسجد ؟.

ي الرسول عليه السالم عن ذلك يف أحاديث أليست صالة! ال تصلي أي صالة يف مسجد فيه قرب لنه الشيخ :
  متواترة كنا قد مجعناها أو مجعنا ما تيسر لنا يومئذ يف كتاب حتذير الساجد عن اختاذ القبور مساجد.

احلويين : بعضهم علل النهي بالركوع والسجود يعين قال صالة اجلنازة ال سجود فيها فبالتايل النهي عن الصالة يف 
توهم بعضهم أن هذا يسجد ويركع للميت للمقبور مثًال فقال حيث انتفت العلة فانتفي املسجد فيه قرب قد ي

  احلكم، فهل هذا صحيح ؟.
  ما هي العلة ؟. الشيخ :

  احلويين : إيهام السجود لصاحب القرب.
من أين هذه العلة جاءت؟ هذه علة عقلية، وليست نقلية ولذلك فال جيوز أن يبىن عليها حكم شرعي  الشيخ :

الف النصوص العامة. ينتهي قبل كل شيء هذا السؤال ألن هناك آخ يرفع يده، انتهيت أنت من هذا السؤال خي
  إذن اسرتح .
  . ...أبو ليلى : 

  . ...أنا ايش أقول له حول هذا السؤال وإال سؤال جديد قال سؤال جديد  ...معليش  ... الشيخ :
  أبو ليلى : جزاك اهللا خريا .

ة ملسح الوجه بالراحتني بعد الدعاء قال ذكروا أن احلافظ بن احلجر حسنه حلديث ابن عمر رضي احلويين : بالنسب
اهللا عنهما موقوفا عليه وكذلك حديث ابن الزبري، فيقول هذا يكفي يف إثبات املشروعية إذ ال خمالف له، يعين 

من الصحابة ومل يعين يصح عن أحد يقولون ابن عمر من فعله وكذلك عبد اهللا بن الزبري من فعله، فهذان اثنان 
  خالفهما فهذا كاٍف يف إثبات مشروعية املسح على الوجه بعد الدعاء فهل هذا صحيح ؟.

أنا أجيب اآلن جبواب جممل ال أستحضر اآلن أنه ثبت عن الصحابيني الذْين مسيتهما آنفًا أما كانا  الشيخ :
فأنا أقول به، ولكن ذلك ال يصحح حديثا مرفوعا إىل  ميسحان وجوههما براحتيهما بعد الدعاء إن ثبت ذلك

النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وله عبارته اخلاصة فإذا كان املقصود بالسؤال هل يثبت شرعية مسح الوجه 
  . ...أما هل ثبت ذلك فهذا  ...بالكفني بعد الدعاء إذا ثبت ذلك عن الصحابيني؟، جوايب 

ن شخص عليه دين مث أتى إىل احلج فهل يتناىف مع شروط احلج املربور حيث حيتج احلويين : فضيلة الشيخ إذا كا
  . الدين ؟....عليها أن يكون طيب وهو إدخار مقدار من املال للحج هذا العام 



عنه ما ادخره من املال ماال حراما ولكن إذا كان هذا احلاج عليه دين وقد  ...املال احلرام ال  ...هذا  الشيخ :
ه أي وجب عليه الوفاء و مل يأذن صاحب الدين له باحلج وقد توفر له املال الذي به يتمكن من الوفاء حل وفاؤ 

فقال لصاحب الدين أنا أريد احلج فإذا أذن له فال إشكال يف أن حجه يكون يعين مشروعا واملال يف أصله 
له اليت جاء فيها حديثان اثنان حالل، ولكن إن كان صاحب الدْين مل يأذن له فهو يقع يف خمالفة املماطله 

، ( مطل الغني ظلم ومن أحيل على مليء فليتبع )أحدمها يف الصحيحني وهو قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم: 
؛ لَـي : هو مبعىن املطل ( لَـي الواجد يحل عرضه وعقوبته )واحلديث اآلخر قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

: هو الغين؛ غين يعين عنده املال الذي يستطيع به أن يفي ما عليه من دْين، فهو مماطل املماطله املعروفة، الواجد
فإًذا كيف حيج وهو ظامل  ( مطل الغني ظلم )وقد مسعتم يف احلديث األول قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

أن يفي بعد أن يقضي ألخيه املسلم، أما إن مسح له هو جائز. كذلك إن كان مل حيل املوعد بعد وباستطاعته 
  حجته فال مانع من حجه، ما دام عنده من مكسب حالل نعم. حول هذا؟

  حول احلج . السائل :
  تفضل . الشيخ :

احلويين : معروف رأيكم يف رفع اليدين يف الدعاء يف صالة اجلمعة ودبر الصلوات املكتوبات ولكن األدلة العامة  
، وتواتر يستحيي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا )( إن اهللا لكقوله صلى اهللا عليه وسلم : 

األحاديث عن النيب عليه الصالة والسالم برفع يديه بالدعاء، فمنع بالنسبة لرفع اليدين يف الدعاء يف صالة 
  اجلمعة مع كون الدعاء يدخل حتت األدلة العامة .

داً، نستطيع أن نلخصه بالعبارة التالية إذا جاءنا نص عام هذا السؤال يفتح أمامنا حبثًا أصوليًا هاما ج الشيخ :
يتضمن جزئيات كثرية، وحنن نعلم أن جزءا من أجزاء هذا النص العام مل جير عمل املسلمني  - طبعًا صحيح- 

عليه فيما مضى من الزمان أجيوز لنا العمل به وهو داخل حتت النص العام؟، جوايب على ذلك: إن كان هذا 
عمال الظاهرة اليت ال ختفي على الناس عادة، مث تتوفر الدواعي أيضًا عادة على نقله مث مل ينقل عن اجلزء من األ

السلف الصاحل فال جيوز لنا العمل ذا اجلزء الذي يدخل حتت النص العام. واملثال بني أيديكم أو حتت مسعكم 
واجلالسون يرفعون أيديهم، هذه ظاهرة لو  بعد أن ألقاه أخونا هذا مثل رفع اليدين يوم اجلمعة واإلمام خيطب

كما قلت آنفاً لتوفرت الدواعي إىل نقله. فإذ مل ينقل دل على   - صلى اهللا عليه وآله وسلم- وقعت يف عهد النيب 
أنه مل يفعل. كذلك ولعل املثال التايل أهم من املثال األول ذلك ألن املثال األول قلما نراه سواء من الناس 

خلطبة أو من بعض األئمة اخلطباء، أما املثال الثاين فعلى العكس من ذلك فهو كثري االنتشار فاملثال اجلالسني يف ا



الثاين شائع جدًا وهو الدعاء بعد الصالة مجاعة بعد صالة العصر مثًال أو صالة الفجر هذا أيضًا مما يدخل يف 
ما  - صلى اهللا عليه وآله وسلم- شرع؛ ألن النيب األدلة العامة اليت ذكرها السائل آنفًا فهل يشرع؟، اجلواب ال ي

يف اخلطبة ال يزيد على أن يشري بأصبعه عليه  - صلى اهللا عليه وآله وسلم-فعل ذلك وال أصحابه، وإمنا كان النيب 
خطبة  - صلى اهللا عليه وآله وسلم-السالم أما اجلالسون فما كانوا يرفعون أيديهم إال فيما إذا خطب النيب 

فهو يرفع يديه واحلالُة هذه وكذلك الذين هم يسمعون  -عز وجل- عا يطلب فيها السقي من اهللا استسقاء ود
:  كان خيطب يوم مجعة - صلى اهللا عليه وآله وسلم-خطبته؛ كما جاء يف صحيح البخاري ومسلم أن النيب 

ن قلة األمطار فادع " يا رسول اهللا هلكت األموال والعيال محينما دخل رجل من باب من أبواب املسجد فقال 
( اللهم اسقنا، يديه حىت بان إبطاه مبالغة منه يف رفع اليدين وقال:  - عليه الصالة والسالم- ؛ فرفع اهللا لنا "

يف هذا األمر العارض، ومن هذا  - عليه الصالة والسالم- ، وأمن الناس ورفعوا أيديهم فعل هذا اللهم اسقنا )
خطب -االستسقاء بالدعاء فقط دون الصالة. أما يف سائر اخلطب احلديث ذهب بعض العلماء إىل جواز 

فما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرفع يديه ولذلك ثبت يف صحيح مسلم أن أحد الصحابة أظن  -اجلمعة
ول اهللا " قبح اهللا هاتني اليدين لقد رأيت رسامسه بن رؤيبة ملا رأي أحد الوالة األمويني يرفع يديه يف اخلطبة قال: 

صلى اهللا عليه وآله  - ؛ إذن عمٌل من النيب خيطب وما يزيد عن اإلشارة بإصبعه " - صلى اهللا عليه وآله وسلم  - 
جرى على خالف جزء من أجزاء النص العام ال جيوز االستدالل على شرعية هذا اجلزء بالنص العام.  -وسلم 

معة واآلخر رفع اليدين من اإلمام واملقتدين بعد الفراغ من فنحن اآلن حتدثنا عن مثالني أحدمها رفع اليدين يوم اجل
. لكين أريد أن أقدم إليكم مثاًال لعله ينبه شعوركم -صالة العصر وصالة الفجر بصورة خاصة-الصالة

واهتمامكم هلذه القاعدة أكثر من املثَلني السابقني ألن من طبيعة الناس أم إذا اعتادوا على شيء تساهلوا به 
حموا. أما إذا فوجئوا مبثال جديد فيستنكرونه مع أن احلكم واحد باملثال القدمي واملثال اجلديد، كل ما يف وتسا

األمر أن املثال القدمي اعتادته النفوس فصار أمرًا معتادا فما يتوجه الناس حىت خاصة الناس بالنكري. املثال الذي 
، وعندنا نص آخر أخص باملثال اهللا على الجماعة ) ( يدأريده عندنا نصوص عامة منها قول عليه السالم: 

( صالة الرجل مع الرجل أزكى من صالته الذي سأذكره من هذا النص األول أال وهو قوله عليه السالم: 

وهكذا كلما زاد العدد كلما زاد األجر والفضل. فاآلن املثال  وحده، وصالة الثالثة أزكى من صالة الرجلين )
لناس إىل املساجد استجابة لنادي الصالة حي على الصالة حي على الفالح فينتحي كل فرد هو كالتايل يدخل ا

منهم ناحية املسجد ليصلي السنن القبلية. فلو أن رجال بدا له أن جيمع الناس الذين يصلون السنن القبلية فرادى، 
( صالة الرجل ؛ هللا على الجماعة )( يد اقال هلم: أيها الناس تعالوا لنصلي مجاعة واحتج باحلديثني السابقني: 



، أيكون استدالله هذا صحيحاً؟، من متسك باالستدالل بالعموم على مع الرجل أزكى من صالته وحده )
اإلطالق كما جاء يف السؤال يكون استدالله صحيحاً وعلى ذلك ُنَشرع للناس مجاعًة، أنا أقطع بأا ال أصل هلا 

( صالة الرجل يثني الذْين استدل ما هذا اإلنسان خاصة احلديث الثاين: يف اإلسالم. فكيف اجلواب عن احلد

، تتدخل السنة العملية اليت حنن تم ا ونقول إن أصحاب النيب صلى اهللا مع الرجل أزكى من صالته وحده )
صلى اهللا -نيب عليه وآله وسلم نقلوا لنا أقواله عليه السالم وأفعاله وحياته بصورة تفصيلية، هل كان أصحاب ال

إذا دخلوا املسجد صلى كل منهم السنة منفردًا أم صلوها مجاعة ؟؛ ال أحد من أهل العلم  - عليه وآله وسلم
يقول بأم كانوا يصلون السنة مجاعة. إذن التجميع يف صالة السنة القبلية وعلى ذلك قس سننا أخرى، يكون 

نا يف ذلك: أن هذا النص العام خبصوص هذه اجلزئية مل جير بدعة ضاللة، ولو أا تدخل يف النص العام؛ وحجت
  عمل السلف عليها، ومن أجل ذلك يقول أهل العلم:

  " وكل خري يف اتباع سلف ** وكل شر يف ابتداع من خلف "
واحلقيقة أن هذه البدع الكثرية اليت عمت البالد اإلسالمية على اختالف أشكاهلا وأجناسها إمنا أصلها االستدالل 

يف كتابه  - رمحه اهللا- بالعمومات اليت مل جير عليها العمل، ولذلك فقد أحسن اإلمام أبو إسحاق الشاطيب 
االعتصام حينما قسم البدعة إىل قسمني: البدعة األوىل أو القسم األول مساها بالبدعة احلقيقية ولسنا اآلن يف 

ها اآلن يقول اإلمام الشاطيب : البدعة صددها، والبدعة األخرى هي البدعة اإلضافية وها حنن يف موضوع
اإلضافية هي اليت إذا نظرت إليها من جانب وجدا مشروعة؛ وإذا نظرت إليها من جانب آخر وجدا غري 
مشروعة، ويضرب على ذلك بعض األمثلة املهمة سبق مين أن ذكرا آنفا ومنه استقدا وهي ما يسمى يف بعض 

( تحريمها التكبير وتحليلها صالة يف السنة كما جاء يف احلديث الصحيح: ختم ال - خبتم الصالة-البلدان 

، هذا هو ختم الصالة، أما عند أهل البدعة ما ختمت الصالة ذا السالم بل البد من أن يلقن التسليم )
يبدأون  ، ما)) ...(( قل أعوذ ثالثا  (( قل هو اهللا أحد ))اإلمام أو املبلغ من خلفه سبحوا امحدوا كربوا ، 

بشيء حىت يبدأ اإلمام مث يرفع يديه ويدعو ويؤمنون على دعائه وبذلك ختتم الصالة، هذه اهليئة ذكرها اإلمام 
الشاطيب يف مجلة األمثلة يف البدعة اإلضافية من أين هنا يصح أن يقال أا من جهة مشروعة ألا دعاء وألن 

 ( إن اهللا ليستحيي أن يرد دعاء عبده أو يديه خائبتين ) رفع اليدين كما جاء يف السؤال يف احلديث الصحيح:
أو كما قال عليه الصالة والسالم فإذاً هذه اهليئة أو هذا هو اخلتم باعتبار أا داخلة يف عمومات فهي مشروعة، 
 لكن باعتبار أا صورة مل تكن يف عهد الرسول عليه السالم فهي بدعة إضافية، وهو يقرر ببيان راسخ ومجيل

جدا أن كل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار، وأصغر بدعة هي ضاللة وإن كانت البدع غري متساوية األقدام يف 



  الضالالت لكن أصغرها ضاللة.
ويضرب على ذلك مثال هو االستغفار عقب الصالة مجاعة فيقول االستغفار له أصل يف صحيح مسلم أن النيب 

إذا سلم من الصالة استغفر اهللا ثالثاً، ثم قال اللهم أنت السالم ( كان : - صلى اهللا عليه وآله وسلم  - 

؛ هذا أصله، لكن االجتماع بصوت واحد على هذا االستغفار ومنك السالم تباركت يا ذا الجالل واإلكرام )
وعلى هذا الدعاء هو ما أضيف إىل أصل مشروعية هذا الذكر بعد الصالة فصارت بدعة إضافية ولذلك أحلقت 

  . وذا القدر كفاية واحلمد هللا رب العاملني .-كل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار- ة بقاعد
  احلويين : ما حكم من تعجل باالنصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل ملن معه نساء ؟.

  كيف ؟  الشيخ :
  احلويين : ما حكم من تعجل باالنصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل ملن معه نساء ؟.

إذا كان الرجال الذين مع النساء حمرم فهو يذهب معهن لشفاعتهن، يعين ليس للرجال أن ينصرفوا من  الشيخ :
  املزدلفة إال بعد أن يصلوا صالة الفجر، أما إذا كان مع النساء فله أن ينطلق معهن بعد نصف الليل. 

ربع نسوان مع إخوان ومعنا اثنان ما إذا كان حمرم ومعه احملارم ولكن يف حافلة واحدة يف سيارة واحدة أ السائل :
  هم حمارم ولكن مشاركني فيه؟.

هذا ما جيوز هلؤالء، هؤالء جيب عليهم أن يركبوا أقدامهم وأن يظلوا يف املزدلفة وينزلوا على أقدامهم إن  الشيخ :
  مل يتيسر هلم سيارة تأخذهم عند إىل اجلمرة.

  إذا كان . السائل :
  م .سائل آخر : خالص اهللا يهديك

  إخوة اإلميان واآلن مع جملس آخر .
االنضمام وعدم التفرق فمن شاء أن يستمع للعلم فلينضم إىل احللقة. فقد جاء يف السنة يف مسند  الشيخ :

صلى اهللا  - " كنا إذا سافرنا مع النيب من حديث أيب ثعلبة اخلشين رضي اهللا عنه قال:  - رمحه اهللا-اإلمام أمحد 
( أال إن تفرقكم هذا في الوديان زلنا منزال تفرقنا يف الوديان والشعاب فقال لنا ذات يوم: فن - عليه وآله وسلم 

؛ قال: فكنا إذا سافرنا بعد ذلك ونزلنا منزال اجتمعنا حىت لو جلسنا على بساط والشعاب من عمل الشيطان )
لصالة والسالم على أن ال يتفرقوا ، مجع غفري وميشون يف الصحراء فإذا نزلوا منزال حضهم الرسول عليه الوسعنا "

فيه وعلى أن جيتمعوا وأن يتضاموا ألن االجتماع باألبدان واألجساد له تأثري يف جتميع القلوب ويف إصالحها 
يف احلديث الذي أخرجه الشيخان يف  - صلى اهللا عليه وآله وسلم  - وذلك مما جاء التصريح به عن النيب 



  -صلى اهللا عليه وآله وسلم  - رضي اهللا عنهما قال: قال رسول اهللا صحيحيهما من حديث النعمان بن بشري
( إن الحالل بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات ال يعلمهن كثيرًا من الناس، فمن اتقى : 

يوشك أن يقع فيه، أال وإن في الجسد  ...الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أال وإن لكل ملك حمى 

، والشاهد من هذا لحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب )مضغة إذا ص
( أال وإن في الجسد مضغة :  - صلى اهللا عليه وآله وسلم  - احلديث إمنا هو الفقرة األخرية منه أال وهو قوله 

ريح ؛ ففي هذا احلديث تصإذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب )
بأن الظاهر مربوط بالباطن صالحاً وطالحاً، إذا صلح القلب صلح اجلسد وإذا فسد القلب فسد اجلسد ومن هنا 
نأخذ مبدأ هاما جدًا يغفل أو يتغافل عنه كثري من املسلمني املعاصرين اليوم الذين مل يتلقوا شيئا من العلم 

م ملاذا ال تصلي مثال يقول العربة ليست بالصالة وإمنا الشرعي وإمنا شرعهم عقوهلم وأهواؤهم فإذا ما قلت ألحده
العربة بصالح الباطن ويتجاهل هذه احلقيقة أنه لو كان باطنه أي قلبه صاحلا لنضح صاحلا والعكس بالعكس. 
ولذلك فينبغي على كل مسلم أن يهتم بإصالح ظاهره وأن ال يغرت يف أن األمر مبا وقر يف قلبه ألن الظاهر عنوان 

طن هذا ليس كالم علماء وفقهاء فقط بل ذلك ما يدل هذا احلديث الصحيح الذي أنا يف صدد التعليق عليه البا
قد أمرهم بأن جيتمعوا  - صلى اهللا عليه وآله وسلم  - أوًال مث احلديث األول حديث أيب ثعلبه اخلشين ألن النيب 

رهم أن جيتمعوا ألن هذا االجتماع باألجساد يقرب وأن ال يتفرقوا يف املنزل ولو يف الصحراء الواسعة األطراف، أم
القلوب بعضها إىل بعض. ولعلكم ما نسيتم ما ذكرتكم به أثناء االصطفاف لصالة الظهر يف هذا اليوم مما ذكرته 

؛ فتسوية ( لتسون الصفوف أو ليخالفن اهللا بين الوجوه ): - صلى اهللا عليه وآله وسلم  - ساعتئذ من قوله 
هر ربط به عليه السالم فيما إذا أخل به القائمون يف الصف أن يضرب اهللا قلوب بعضهم الصفوف أمر ظا

ببعض. فإذن ال جيوز للمسلم أن يستهني بإصالح ظاهره بدعوى أن باطنه صاحل ألنه يكون أوًال يكذب على 
طالب العلم أن  نفسه فضًال على أنه يكذب على غريه. هلذا فليس من األدب يف اإلسالم يف شيء إذا ما اجتمع

جيلسوا هكذا كما يشاءون متفرقني بعضهم عن بعض؛ بل عليهم أن ينضموا وأخريًا جاء يف صحيح مسلم أن 
( مالي أراكم " دخل ذات يوما املسجد فوجد الناس متفرقني فيه فقال هلم: :- صلى اهللا عليه وآله وسلم  - النيب 

لينا أن نتذكر هذا األدب يف تلقي العلم سواء كان التلقي ؛ أي: متفرقني. فإًذا ع" عزين، مالي أراكم عزين )
بطريق جرى عليه العلماء اليوم وهو تلقي األسئلة واإلجابة عليها، أو بالطريقة القدمية اليت كانت وال تزال طريقة 

من  مطروقة لتعليم الناس أال وهو أن جيلس الشيخ مع طالبه ويقرأ عليهم من الكتاب سواء كان من التفسري أو
احلديث أو الفقه املستقى من الكتاب والسنة، أو يقرأ عليه أحدهم مث هو يعلق على ما قرأ ويشرح هلم ما قد 



يكون غامضا عليهم. على هذا أردت التذكري ذا األدب لنتوجه أخريًا إىل االستماع إىل ما قد جتمع من بعض 
  رك وتعاىل، وييسر لنا من العلم فيها.األسئلة لننظر فيها وجنيب عليها بقدر ما يوفقنا اهللا تبا

سؤال عن صالتنا الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يكرب يف كل خفض ورفع فقوله يف للظرفية قطعاً  السائل :
  والحظت على فضيلتكم هل عندكم سنة أنه يكرب قبل الشروع يف الركوع أو وهو واقف؟.

، جيوز التكبري قبل الشروع يف الركن وبعيده أيضًا هذه من جيوز يا أخي التكبري مذكور يف صفة الصالة الشيخ :
ناحية، من ناحية أخرى باعتبار أن اجلمع هنا يتطلب تسميعهم فقد أرى التعجيل بالتكبري قبل الشروع يف اهلوي، 
ولذلك كنت أرى أن يكون هناك شيء لالستعداد وأن يكون يف هنا األسفل أيضًا القط حىت نتجاوب حنن مع 

  يف التكبري وعلى الركن كما تشري أنت يف مالحظتني يف حرف اجلر هذه . نعم .السنة 
  احلويين : ما حكم الصاله يف املسجد احلرام مع التصاق الرجال والنساء وحكم السرتة فيه ؟.

 ال شك أن هذه من األمور اليت يتساهل فيها بعض الناس، سواء كانوا رجاال أو نساء والغالب أن اخلطأ الشيخ :
صلى اهللا عليه وآله وسلم  -من النساء وليس من الرجال ألن يتقدمن وخيتلطن مع الرجال، ومن املعلوم أن النيب 

؛ ففي ( خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها )كان يقول:   - 
ن يتأخرن عن الرجال مهما وسعهم األمر النساء على أ -صلى اهللا عليه وآله وسلم  - هذا احلديث حض النيب 

اختلط -واتسعت ن أرض املسجد. فإذا ما تعدت النساء صفوفهن وتقدمن إىل صفوف الرجال وكما قيل قدمياً 
حينئذ فاملسئولية إمنا تقع على املعتدي فإذا كان املعتدي إمنا هي املرأة كما هو الغالب، فاإلمث  -احلابل بالنابل

املعتدي هو الرجل؛ مبعىن هو الذي خالط صف النساء أو صفوفهن فيكون اإلمث عليه. أما  عليها وإذا كان
الصالة ففي كل من احلالتني أي سواء كان املعتدي املرأة أو الرجل فالصالة صحيحة؛ ألنه ال يوجد يف السنة 

ال   - كما نذكر دائمًا أبداً -ة فضًال عن الكتاب، بل وال يف اآلثار السلفية اليت نستنري ا يف فهم الكتاب والسن
يوجد يف شيء من ذلك ما يدل على بطالن صالة من حاذ املرأة أو من حاذته املرأة، ال شيء من ذلك سوى 

( خير صفوف الرجال أولها؛ وشرها خمالفة نظام تسوية الصفوف؛ هذا النظام الذي مسعتموه آنفًا يف حديث: 

، هذه املخالفة تستلزم اإلمث واملعصية وال تستلزم بطالن أولها )آخرها، وخير صفوف النساء آخرها؛ وشرها 
الصالة، ألن البطالن حكم مستقل البد له من دليل خاص، وهذا فيما علمنا مما ال وجود له نقول هذا ذاكرين 

ية لو أن هناك يف بعض املذاهب املعروفة اليوم من مذاهب أهل السنة أن املرأة إذا وقفت حىت لو كانت هي املعتد
حاذت الرجل بطلت صالة الرجل!، لكن هذا إمنا هو الرأي وال دليل عليه يف الشرع فحسبنا إذن أن نذكر 

وخباصة وهم مجيعًا قد خرجوا  -عليه السالم  -الرجال والنساء معًا أال يقعن يف اإلمث ويف خمالفة حديث الرسول 



إال من التزم أحكام الشرع كما قال تعاىل يف القرآن للحج إىل بيت اهللا احلرام هذا احلج الذي ال يستفيد منه 
،  (( اْلَحج َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن فـََرَض ِفيِهن اْلَحج َفَال َرَفَث َوَال ُفُسوَق َوَال ِجَداَل ِفي اْلَحج ))الكرمي: 

 -سوق، وال جدال يف احلج، قال وقال عليه الصالة والسالم بيانًا ملن التزم هذا النهج القرآين فال رفث، وال ف
( من حج : - صلى اهللا عليه وآله وسلم  - عليه الصالة والسالم مبينا فضيلة هذا الذي التزم هذا النهج بقوله 

؛ فاملقصود من كل احلجاج رجاال ونساًء، كبارا فلم يرفث، ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه )
تهم من وراء ذلك أن يعودوا إىل بالدهم كما ولدم أمهام؛ أتقياء أنقياء وصغارا، إذا قصدوا احلج أن يكون غاي

من كل الذنوب واآلثام، ال أن يعود أحدهم إىل بلده مفتخراً بأنه حج إىل بيت اهللا احلرام، واكتسب لقب احلاج 
  فصار الناس ينادونه باحلاج فالن.

ى عليه أن يعود من حجته خبفي حنني أو كما قال إن من يبتغي احلصول بسبب احلج على هذا اللقب فهذا خيش
، فاملقصود من احلج أن يعود " وما حججَت ولكن حجِت اإلبل "ذلك األعرايب لزميله يوم رجع من حجته 

(( َوَما يقول:  -عز وجل  -املسلم تقيا نقيا كما ذكرنا وليس متشرفا بلقب احلاج فهذا مما يبطل العمل ألن اهللا 

 يَن )) أُِمُروا ِإال َه ُمْخِلِصيَن َلُه الد5[البينة : لِيَـْعُبُدوا الل.[  
  احلويين : بالنسبة للسرتة يف املسجد احلرام.

بقي السرتة، أما السرتة فقضية السرتة أصبحت يف اليوم نسياً منسياً يف بالد اإلسالم كلها إال القليل جداً  الشيخ :
ال يليق ا؛ ألن هذا الثوب قضى على شرعيتها لقد جاءت عن النيب  منها أما يف املسجد احلرام فقد ُكسيت ثوبا

أحاديث عدة فيها األمر باختاذ املصلي السرتة يف أي مكان كان على اإلطالق،  - صلى اهللا عليه وآله وسلم  - 
د سواء كان يف الصحراء؛ أو كان يف البنيان أو كان يف مسجد أو يف مسجد جامع ولو كان املسجد احلرام، فق

( إذا صلى أحدكم فليصل يف بعضها:  -عليه الصالة والسالم- جاءت أوًال األحاديث مطلقة أو عامة يقول 

، آنفاً حينما خرجت من خيميت إىل الصالة رأيت بعضهم يصلي ال إلى سترة ال يقطع الشيطان عليه صالته )
ي أن يتخذه سرتة يصلي إىل هذا إىل سرتة، والسرتة هي أي عمود بل لو كان هناك شخص جالس فيمكن للمصل

، ملاذا؟، يأيت اجلواب مباشرة خشية ( إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ): -عليه السالم  - الشخص، فقوله 
أن يقطع الشيطان عليه صالته, ال يقطع الشيطان عليه صالته أي خشية أن ال يقطع الشيطان عليه صالته، 

للعقل البشري أن يدرك تأثريها, هذه الوسائل حتول بني املصلي وبني  ومعىن هذا أن هناك وسائل شرعية ال ميكن
صلى اهللا  - أن يتعرض الشيطان لإلخالل بصالته على األقل أو إلبطاهلا من أصلها، فنحن نسمع رسول اهللا 

واية يقول يف هذا احلديث آمراً لكل مصل أن يصلي إىل سرتة، وهنا أدب آخر جاء بيانه يف ر  -عليه وآله وسلم 



، ( إذا صلى أحدكم فليدن من سترته ): -صلى اهللا عليه وآله وسلم  -أخرى فينبغي التنبه هلا أال وهو قوله 
احلديث األول أو الرواية األوىل كانت فليصل إىل سرتة, لكن قد يسأل اإلنسان إذا صليت أنا هنا والسرتة هناك 

، فالبد أن يكون قريباً منها؛ صلى أحدكم فليدن من سترته )( إذا فهل هذه سرتة؟، اجلواب يف الرواية الثانية :
وهذا القرب جاء بيانه أيضًا يف السنة، وهكذا السنة يكمل بعضها بعضا، فهل يقرتب املصلي من السرتة حبيث 

؛ أنه يكاد أن ميس برأسه السرتة اليت بني يديه أم البد أن يكون بني رأسه وبني سرتته فسحة وفراغ؟, اجلواب: نعم
صلى اهللا عليه وآله  - " أن النيب البد أن يكون بني موضع سجود املصلي وبني السرتة ممر شاة, جاء يف احلديث: 

, فإذاً ال يبتعد عنها وال يدن منها حبيث وبني السرتة ممر شاة " -أي: موضع سجوده- كان بني مصاله؛   - وسلم 
تقريباً شرباً أو قريباً من شرب. إن من أمهية هذه السرتة كما  يكاد ينطحه برأسه؛ ال  وإمنا جيعل بينه وبينها ممر شاه

سيظهر لكم تظهر هذه األمهية يف املسجد احلرام لكثرة ابتالء املصلني باملارة بني أيديهم وخباصة مرور النساء فقد 
الحمار ( يقطع صالة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل : المرأة و قال عليه الصالة والسالم: 

، فإذاً للسرتة هذه وظيفتان الوظيفة األوىل عامة، وهي أا حتول بني الشيطان وبني أن يعرض والكلب األسود )
صالة هذا املصلي وراء السرتة لشيء من النقصان . واألمهية األخرى هي أن هذه السرتة حتول بني املصلي وبني 

ثة املرأة أو احلمار أو الكلب األسود؛ أما إذا كان يصلي إىل بطالن صالته إذا مر بني يديه واحد من األمور الثال
سرتة فال يضره بعد ذلك ما مر بني يديه سواء كان جنسا من هذه األجناس الثالثة أو كان شيئا آخر أما الذي 
يصلي إىل ال سرتة ولو يف املسجد احلرام فصالته معرضة للنقصان أو للبطالن على حسب اجلنس الذي مير بني 

  دى املصلي.ي
هذا ما ينبغي أن نذكره مبناسبة السرتة وأا واجبة يف كل مسجد حىت املسجد احلرام، ولذلك كان بعض السلف 
إذا صلى يف املسجد احلرام وضع بني يديه سرتة ومنهم عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كما كنت 

  ور مساجد . نعم .ذكرت ذلك وحنوه يف كتايب حتذير الساجد من اختاذ القب
احلويين : إخواننا يف املخيم ااور كانوا يصلون العصر معنا فكانوا سجودًا فسمعوا تكبريك هنا فرفعوا رؤوسهم 
فإذا اإلمام ساجد فسجدوا مرة أخرى فما حكم صالم ؟. يعين هم ظنوا التكبري أن اإلمام عندهم كرب فرفعوا 

  كبري كان هنا.رؤوسهم فوجدوا اإلمام ساجد بينما الت
  يعين هم ظنوا أن هناك إمام هلم غري اإلمام الذي هنا . الشيخ :

احلويين : ال .. يعين كانوا سجودا فسمعوا التكبري هنا فظنوا أن إمامهم كرب لريفعوا رؤوسهم من السجود فرفعوا 
  رؤوسهم فإذا اإلمام ساجد .



  إمامهم اخلاص .  الشيخ :
  احلويين : إمامهم اخلاص .

  يعين هم مسعوا تكبرينا هنا فظنوا أنه تكبري اإلمام .  يخ :الش
  احلويين : نعم. نعم.

حسًنا فهم ملا مسعوا التكبري من هنا فظنوا أنه تكبري إمامهم رفعوا رؤوسهم مث تداركوا األمر فشاركوا اإلمام  الشيخ :
  يف السجود، فال شيء عليهم .

  احلويين : ال شيء عليهم.
  يهم .ال شيء عل الشيخ :

النساء ال سيما إذا كان الرجال يف الدور الثاين والنساء يف الدور األول خلف  ...سائل آخر : يف املسجد احلرام 
  مقام إبراهيم فيكون الرجال خلف النساء إيش حكم صالم ؟.

صلى الرجل  هذا ُفهم من اجلواب السابق، ولعله يظهر هل صالة املرأة جبنب الرجل أشد تأثريًا أم إذا الشيخ :
  خلف املرأة وليس جبانبها ماذا تقول أو ترى أيهما أشد تأثرياً؟.

  احملاذاة. السائل :
وإذا كنت عرفت أن احملاذاة ال تبطل الصالة فإذن الصالة خلف املرأة ال تبطل الصالة، ويعود البحث  الشيخ :

فيكون آمثاً أم املرأة هي اليت تسأل ألا السابق أنه ينبغي النظر هل الرجل هو الذي يسأل عن صالته خلف املرأة 
تقدمت فوقفت أمام الرجل فتكون هي اآلمثة، أما الصالة فعلى كل حال هي صحيحة، بطبيعة احلال إذا توفرت 

  واضح . غريه . ...شروط الصحة املعروفة يف الصالة. اجلواب هو هو إذن 
بنية واحدة، وهل جيوز تأخريه إىل اليوم الثاين عشر  احلويين : هل جيوز اجلمع بني طواف اإلفاضة وطواف الوداع

  ؟.
  تقول ماذا طواف اإلفاضة. الشيخ :

  احلويين : نعم إىل اليوم الثاين عشر. 
هذا يبدو أن هذا سؤال يكثر إيراده وهناك قاعدة أنه ال يغين واجب عن واجب، وقد يغين واجب عن  الشيخ :

احلاج بطواف اإلفاضة عن طواف الوداع؟، نقول لو كان طواف مستحب، والسؤال اآلن هل ميكن أن يستغين 
الوداع سنة كنا نقول يكفي أن ينوي يف قلبه الفرض وهو طواف اإلفاضة ويزيد على ذلك نية أخرى هي أداء سنة 

صلى اهللا عليه  - طواف الوداع، هذا على افرتاض أن طواف الوداع سنة، ولكن طواف الوداع واجب أمر به النيب 



وفارق بينه وبني طواف اإلفاضة فجعل طواف اإلفاضة البد للمرأة احلائض لو حاضت البد هلا من  -وسلم  وآله
أن تتأخر وأن ال تطوف وهي حائض مهما طال ا احليض حىت تتطهر وتطوف طواف اإلفاضة طاهراً، أما 

ا عنها، فإذن ال جيوز االكتفاء طواف الوداع فقد أسقط الشارع احلكيم وجوبه عن املرأة احلائض ختفيفًا من ر
بطواف اإلفاضة عن طواف الوداع، ألن كل منهما واجب وأحدمها أوجب من اآلخر وهو طواف اإلفاضة. كثريا 
ما يقع املسلم يف مثل هذا األمر سواء كان رجال أو امرأة مثال امرأة عليها غسل جنابة مث طرأ عليها احليض 

مث طهرت فهل جيب عليها غسل واحد أم جيب عليها غسالن احدمها  وبقيت حائضا عادا أياما معدودات
غسل اجلنابة واآلخر غسل احليض اذا عرفنا القاعدة أن واجبا اليغين عن واجب  فال بد هلا من غسلني اثنني 

  أحدمها غسل اجلنابة .


